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จดหมายข่ าวชาวนวดไทยในสวี เดน    จัดทำ โดย Tha iWISE โครงการส่ ง เสริมศักยภาพสตรี ไทยในสวี เดน  

นวดไทยมรดกโลก 
โดยเอกอัครราชทูต กาญจนา ภัทรโชค 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

ถ้าอยู่สวีเดนแล้ว		

จะเรียนที่สวีเดนได้หรือไม่?
แต่่ไม่เคยเรียนนวดมาก่อน
อยากทำงานนวด		

4 เทคนิค 
การตลาดนัวๆ

อ ย่  า  ม อ ง  ข้  า  ม  
ค ว ามส ำคัญ  ขอ ง
หน่วยงานสิงแวดล้อม 
(Miljoforvaltningen) 
เด็ดขาด !   
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ทักทาย 

“ภาคภูมิใจ นวดไทยที่เป็นมรดกโลก” 

นางกาญจนา ภัทรโชค 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

สวสัดคีะ่ เพือ่นๆ ชาวนวดไทย 

ยนิดตีอ้นรบัสูจ่ดหมายขา่วชาวนวดไทยในสวเีดน NuadThai 
- Thai Heritage ประจำไตรมาส ฉบับนี้เป็นฉบับเปิดตัว
สดๆ ร้อนๆ  

ไทยไวส์ขอถือโอกาสนี้ฉลองความภูมิ ใจย้อนหลังที ่      
“นวดไทย” ของเราไดร้บัการประกาศ ขึน้ทะเบยีนเปน็มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในป ี 2562 โดย
องคก์ร “ยเูนสโก” 

ไทยไวส ์ คือ โครงการนำร่องที่ดำเนินการและบริหารโดย 
กลุม่หญงิไทยในประเทศสวเีดน เราทำงานโดยมจีดุประสงค์
ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพหญิงไทยในสวีเดนโดยเฉพาะ 
หญงิไทยทีอ่ยูใ่นภาคธรุกจินวดไทย 

ความตัง้ใจของไทยไวส ์คอื อยากเหน็คนไทยรวมตวักนัเพือ่
พฒันาธรุกจินวดไทยทีเ่ปน็อาชพีทีพ่วกเรามคีวามภมูใิจให้
เปน็ทีร่บัรูต้อ่ชาวสวเีดนและชาตอิืน่ๆ ในประเทศสวเีดน และ
ทีส่ำคญัไปกวา่นัน้นวดไทยสามารถยดึเปน็อาชพีทีส่ามารถ
เลี้ยงตนและครอบครัวได้ในระยะยาว และประสบความ
สำเร็จได้ เราทมีงานไทยไวสจ์ะคอยอยูเ่บือ้งหลงั เปน็กำลงัใจ 
และพร้อมเสมอที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านพัฒนา
ทกัษะ และ ความรูท้ีเ่กีย่วกบัการทำธรุกจิอยา่งมจีรรยาบรรณ  

จดหมายขา่วของเราจะรวบรวมสาระนา่รู ้ รวมทัง้ขอ้มลูของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับสวัสดิการและการทำธุรกิจ ข้อมูล
เกีย่วกบัสทิธติา่งๆ ในฐานะเปน็พลเมอืงชาวสวเีดน การแบง่
ปนัความรูแ้ละประสบการณจ์ากผูเ้ชีย่วชาญในการธรุกจินวด
ไทย เพือ่เพือ่น  ๆทีเ่ปน็เจา้ของรา้นไมว่า่จะเปน็มอืใหม ่หรอืผูท้ี่
ทำธรุกจิมาหลายปแีลว้ และพนกังานนวด  

ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังจดหมายข่าวเป็นหญิงไทยที่อยู่ใน
ประเทศสวเีดน และมปีระสบการณห์ลากหลายดา้น ทัง้การตลาด 
ทกัษะการนวดแผนไทย ผูท้ีม่ปีระสบการณโ์ดยตรงในการทำ

สวสัดคีะ่ 

กอ่นอืน่ตอ้งขอขอบคณุ ThaiWISE ทีใ่หเ้กยีรติ
ชวนให้มาเขียนอะไรเล็กน้อยในจดหมายข่าว
NuadThai - Thai Heritage ฉบบัปฐมฤกษน์ี ้
และตอ้งขอชืน่ชม ThaiWISE ทีม่คีวามคกึคกั
เขม้แขง็ในอนัทีจ่ะสง่เสรมิภาพลกัษณแ์ละชือ่เสยีง 
ของรา้นนวดไทยในสวเีดน โดยการฝกึอบรมให้
ความรูด้า้นกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ ใน
การประกอบธรุกจิรา้นนวดไทยในสวเีดน  

เมื่อเดือนกุมภาพันธ ์ ดิฉันและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กงสุลได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนร้านนวดทั้ง
ขนาดใหญแ่ละเลก็ในกรงุสตอกโฮลม์มา ๖ แหง่
ด้วยกัน ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องคนไทยที่มา
ประกอบอาชพีหมอนวดไทย ไดร้บัทราบทกุขส์ขุ 
โดยเฉพาะผลกระทบจากโควดิ ไดแ้ตใ่หก้ำลงัใจ 
แต่ก็กลับมาด้วยความคิดว่าจะต้องช่วยกัน    
สง่เสรมินวดไทยใหไ้ดร้บัการตอบรบัและความ
นยิมมากยิง่ขึน้  

นวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของเราคนไทยทีส่บืทอดกนัมาชา้นานและยงัได้
รบัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ปน็มรดกทางวฒันธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาต ิ โดยองค์การ     
ยเูนสโกเมือ่ป ี๒๕๖๒ เปน็ทัง้ศาสตรแ์ละศลิปท์ี่
เราคนไทยควรภมูใิจและพงึรกัษาไว ้ สถานเอก
อัครราชทูตฯ มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมมือกับ
ร้านนวดไทย ThaiWISE และองค์กรอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งในการสรา้งภาพลกัษณท์ีด่แีละความ
นิยมต่อนวดไทย โดยจะหารือกับกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงวฒันธรรม และ
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ 
กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อดำเนินการต่างๆ อย่าง
สรา้งสรรคต์อ่ไป  

นวดไทยมรดกโลก 

ทักทายจากแขกพิเศษ 

ผู้จัดการโครงการไทยไวส์ 

ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน นี่ถือว่า
เปน็การรวมพลงัของหญงิไทยเพือ่
มาแบ่งปันความรู้ให้กับหญิงไทย
ด้วยกัน โดยเราจะพบกันทุกๆ 3 
เดอืน คอยตดิตามพวกเราไดน้ะคะ 
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“ครูโรส กราดิน” 

การเรียนนวดไทยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศสวีเดนนั้นทำได้โดย
ไม่จำเป็นต้องกลับไปเรียนที่เมืองไทย และทำได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็
จะมีข้อเด่นและข้อด้อยในตัวของมันเองค่ะ   

ทางเลอืกทีห่นึง่คอืเรยีนจาก คร ู  ทีเ่ปน็ตวัแทนจากสถาบนัสอนนวดใน
ประเทศไทยที่มาสอนในสวีเดน  สถาบันดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) และ กระทรวงศึกษาธิการ 
และจากสมาคมแพทย์แผนไทย ซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถรับ 

ถ้าอยู่สวีเดนแล้ว		

	จะเรียนที่สวีเดนได้หรือไม่?

แต่่ไม่เคยเรียนนวดมาก่อน
อยากทำงานนวด		

ใบประกาศนียบัตรหลังจากเรียนจบ เหมือนกลับไปเรียนที่เมืองไทย
เช่นกัน ถ้าจะเลือกวิธีนี้ควรรวมตัวกันมาเรียนหลายๆ คนและติดต่อไป
ที่สถาบันสอนนวดในประเทศไทย เพื่อจัดครูมาสอนที่สวีเดน ซึ่งอาจ
จะใช้เวลาในการประสานงานและยุ่งยากโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19  
และจะต้องจัดหาสถานที่ ซึ่งก็จะเพิ่มค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางของคุณครู
และนักเรียน 

วธิทีีส่อง คอื ตดิตอ่เรยีนกบัครนูวดไทยทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศสวเีดนที่มี
คุณสมบัติเหมือนคุณน้องเจ้าของร้านนวดไทย ในเมืองมัลเมอ (Nuad 
Thai Health Center) หรือครูโรส ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถสอนเทคนิค
นวดไทยได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ และยังสามารถ
ออกใบประกาศให้กับคุณได้อีกด้วย วิธีนี้คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่เรียบง่าย 
คา่ใชจ้า่ยนอ้ย และคณุสามารถกำหนดวนัเวลาเรยีนรว่มกบัคณุครไูดด้ว้ย 

วิธีสุดท้าย คือ เรียนนวดจากเจ้าของร้านนวดซึ่งเป็นผู้สอนให้โดยตรง
เพื่อจะได้ทำงานร่วมกัน (สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของร้านนวดได้
โดยตรง) วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วแต่ท่านต้องมั่นใจว่าเจ้าของร้าน
มีฝีมือและมีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องด้วย ข้อดีของวิธีนี้คือคุณ
สามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปในตัว ซึ่งก็จะได้รายได้ทันที แต่ผู้
เรียนอาจจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจากเรียนจบเพราะเจ้าของ
ร้านไม่ได้มีวุฒิหรือประกาศนียบัตรครู ที่เป็นตัวแทนจากสถาบันสอน
นวดในประเทศไทย 

ผู้ที่มีประสบการณ์ประกอบอาชีพเป็นครูนวดไทยและผู้ที่คิดจะริเริ่มทำ
ธุรกิจนี้ สามารถส่งความคิดเห็นเข้ามาที่ไทยไวส์ได้นะคะ มาช่วยกัน
คิดเพื่อประโยชน์ของธุรกิจนวดไทยที่เป็นมรดกโลกด้วยกันค่ะ  

มือใหม่หัดนวด 
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“ศิวพร จูตะกานนท์” 

    จาก  2 มือข้อย  
สู่หัวใจเจ้า 

มีคำกล่าวว่า การสร้างลูกค้าใหม่ 1 คน มีต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้า
เก่าเพียงคนเดียว 5 ถึง 10 เท่าเลย แล้ววิธีสร้างลูกค้าให้เป็นแฟนคลับ 
ไปจนเป็นแฟนพันธ์ุแท้แบบนี้ทำได้จั๊งได๋ มาเบิ่งกันนำ???  

1. ให้บริการแบบไหนลูกค้าติดหนึบ 

•  บ่ได้มานวดเล่นๆ เด้อ ต้องตอบโจทย์ แก้ปัญหาตรงจุด ลูกค้า
ต้องการอะไรเราต้องแก้ให้ได้ และเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งก่อนและหลังนวด
เอาไว้ด้วยเพื่อแสดงความใส่ใจ และใช้ประเมินได้ด้วยว่าเมื่อมาใช้บริการ
กับเราแล้วเห็นผลจริงๆ บ่ได้ขี้ตั๋วะ 

• ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าจ่ายแล้วคุ้มอีหล ี ราคาที่เหมาะสมทำให้รู้สึก
ถงึความคุม้มมมม ความวา้วว ไดม้ากกวา่ทีจ่า่ย (บใ่ชร่าคาถกูเดอ้) สรา้งความประทบัใจ สรา้งแฟนคลบั และการบอกตอ่  

• โซเชียลมันจำเป็นจั๊งได ๋ช่องทางการสื่อสารและทำเลที่ใช่ ตรงกลุ่มลูกค้า ใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Yelp, 
IG, Website ของร้าน ฮ่วย! เยอะแยะอีหลี ไม่เยอะๆ ค่อยๆ ทำค่อยๆ เรียนรู้ไป การลงทุนทางออนไลน์ถือว่าไม่แพง 
แตไ่ดผ้ล ควรเอาชือ่รา้นลง googlemap ดว้ย ลกูคา้จะไดห้าเจองา่ยๆ มารา้นถกูแน่ๆ  ตอนนีบ้ฮู่เ้ฮือ่งบเ่ปน็หยงั ถามคนที่
เค้าฮู้ได้เลย 

• ลดแลกแจกแถมมันจำเป็นบ ่ การส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และตรงใจลูกค้าจากข้อมูลที่เรามี เช่น ขาย
คูปองราคาพิเศษ เพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการซ้ำ หรือมีโปรโมชั่นในช่วงเวลาที่ร้านมีลูกค้าเข้าน้อย หรือการจองนวด
พร้อมจ่ายเงินเลยมีของแถม บัตรสะสม และให้ความร่วมมือกับร้านอื่น เช่น เป็นสมาชิกร้านเรา โชว์บัตรได้ส่วนลดร้าน
อื่นด้วย ของถืกไผก็มักเด้ล่ะ 

2. ทำเลแบบไหนลูกค้ามาหาแน่ สถานที่สำคัญอีหลี ทำใหล้กูคา้รูส้กึผอ่นคลายทัง้กายและใจ รปูสวยๆ รสชาชัน้ดี
มีพร้อมเสิร์ฟ กลิ่นหอมอ่อนๆ  เสียงเพลงคลอเบาๆ  สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น และการทำร้านให้ดูโปร่งโล่ง มองเห็น
ง่ายๆ ลองคิดดูนะคะ ถ้าเรายืนอยู่ระหว่าง หน้าร้านสวย โปร่งสะอาด มีกลิ่นหอมและเพลงเบาๆ กับร้านมืดๆ สลัวๆ มี
ม่านปิด เราจะเลือกเข้าร้านไหนคะ  บ่อยากเข้าร้านบ้านผีสิงเด้ล่ะ 

3. ของอะไรดีๆ หามาเข้าร้านโลด สร้างความประทับใจด้วยผลิตภัณฑ์ 
เจ้าของร้านควรศึกษาคุณสมบัติ และประโยชน ์ ของชนดิผลติภณัฑท์ีน่ำมาใช ้
เช่น น้ำมันหอม ครีมบำรุง เพื่อที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับการบริการของเรา 
และอาจจะขายผลิตภัณฑ์นั้นได้ด้วย ชอปปิ้งสนุกๆ เพลินๆ หาของใหม่มาเข้า
ร้านโอ๊ย! คักอีหลี 

4. หมอนวดดีๆ มีอยู่ที่นี่เด้อ พนักงานในร้านควรจะได้รับการฝึกอบรมให้
เข้าใจโจทย์ของลูกค้า พนักงานนวดเก่งๆ จะช่วยรักษาลูกค้าไม่ให้ไปใช้บริการ
ที่อื่นนะคะ คือติดมือกันไปแล้ว ทุกคนควรหาความรู้ใหม่ๆ ตลอด และมีใบ
ประกาศนียบัตรติดโชว์ ก็สร้างความเชื่อมั่นได้อีก ลูกค้ารักลูกค้าหลงเลยทีนี้  
บ่ไปร้านอื่นเลยติ 

ถ้ามีเคล็ดลับดีๆ ข้ออื่นๆ มาบอกต่อให้เพื่อนๆ ฟังกัน ส่งข่าวมาได้ ดูข้อมูล
ติดต่อได้ที่หน้าสุดท้ายของจดหมายข่าวค่ะ 

4 เทคนิค 
การตลาดนัวๆ

ธุรกิจนวดไทยในสวี เดน เกิดได้แน่ถ้ าทำแบบนี้ . . .  
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ในประเทศสวเีดนมกีฎหมายเกีย่วกบัเรือ่งแรงงาน ทัง้การคุม้ครอง
แรงงาน รปูแบบการจา้งงาน และผลตอบแทนตา่งๆ อนัเกดิจากการวา่ง
งานหรอืเจบ็ปว่ย ในฉบบันีเ้ราจะพดูถงึการจา้งงานในรปูแบบตา่งๆ กอ่น  

รูปแบบการจ้างงานในประเทศสวีเดนมีหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น 4 แบบ     
ดงัตอ่ไปนี ้ 

การจ้างงานแบบประจำ (Tillsvidareanställning/Fast) คือ ไม่กำหนดวัน  
ส้ินสุดการทำงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบสูง ยกตัวอย่างเช่น พนักงานจะต้อง 
ได้รับวันพักร้อนประจำปี หากมีการทำงานเกินเวลาจะต้องได้รับค่าจ้างตามช่ัวโมง 
ท่ีทำงานเกินเวลาปกติ 

การจ้างงานแบบมีกำหนดเวลา (Visstidsanställning) คือ การจ้างท่ีมีสัญญาว่า 
จ้างที่กำหนดวันเริ่มและวันสุดท้ายของการว่าจ้างอย่างชัดเจน ซึ่งการจ้างงาน 
ภายใต ้ร ูปแบบนี ้สามารถที ่จะจ ้างเต ็มเวลา (40 ช ั ่วโมงต่อส ัปดาห์) 
หรือจ้างไม่เต็มเวลาก็ได้ (Heltid eller deltid) 

“นันทิพร สุริยะวงศ์” 

 การจา้งแบบมกีำหนดเวลามหีลายรปูแบบ เชน่ 

• จ้างแบบทดลองงาน (Provanställning) การทดลองงานต้องมีเงินเดือน และมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนและหลังจาก  
 ลองงานครบ 6 เดือนแล้ว จะกลายเป็นการจ้างงานแบบประจำโดยอัตโนมัติ 

• การว่าจ้างเม่ือขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีช่ัวคราว (Vikariat) หรือที่เราเรียกกันว่า “งานเอ็กซ์ตรา”

• การจ้างงานเฉพาะช่วง หรืองานตามฤดู  (Ferie- och säsongsarbete) เช่น การทำงานช่วงฤดูร้อน งานเก็บผลไม้

การจ้างงานแบบรับจ้างอิสระ (Frilans) รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่พบบ่อยในการว่าจ้างในธุรกิจนวดไทย โดยเฉพาะที่ 
เมืองสตอกโฮล์ม ความหมายของรูปแบบการว่าจ้างน้ีก็คือ หมอนวดท่ีได้จดทะเบียนบริษัทเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (Enskild firma) 
และมารับจ้างนวดให้กับร้านใดร้านหนึ่ง โดยเป็นการว่าจ้างระหว่างร้านนวดกับบริษัทของหมอนวด และมีการทำสัญญา 
ว่าจ้างกันเป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายกับการบริหาร เพราะเจ้าของร้านไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับตัวหมอนวด 
แค่จ่ายเงินตามสัญญาว่าจ้าง และต่างฝ่ายต่างต้องมีสมุดเซ็นต์ช่ือ หรือท่ีเรียกว่า Personalliggare เป็นของตัวเอง เพ่ือจะ
ได้ยืนยันกับกรมสรรพากร (Skatteverket) ได้ว่า ไม่ได้มีการจ้างงานแบบลูกจ้างภายในบริษัทของผู้ว่าจ้าง และ หมอนวด 
ต้องจ่ายภาษีด้วยตัวเอง แต่ข้อดีคือ ตัวหมอนวดมีอิสระ สามารถไปรับงานนวดที่ไหนก็ได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ 

การจ้างงานแบบรายชั่วโมง (Timanställd) ที่เป็นรูปแบบการว่าจ้างที่นิยมใช้ในธุรกิจนวดไทย แต่ไม่มีบทบัญญัติ 
ไว้ในกฎหมายของสวีเดน ลักษณะการจ้างงานคือลูกจ้างจะได้รับเงินค่าจ้างจากเวลาท่ี “ทำงานจริง” ถ้าไม่ได้ลงมือทำงาน 
ก็จะไม่ได้รับเงินในช่ัวโมงน้ัน ๆ  การจ้างงานแบบน้ีไม่มีวันหยุดพักร้อนให้แบบอัตโนมัติ แต่มีสิทธ์ิได้รับเงินชดเชยวันหยุด 
พักร้อน 12% ของเงินเดือน    

ความสำคัญของการทำสัญญาว่าจ้าง

จ้างปากเปล่าคือตกลงกันเองทำได้หรือไม่ ในทางทฤษฎีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ ตราบใดที่เรามีพยานหลักฐานชัดเจน
ว่าเจ้าของร้านและลูกจ้างตกลงกันไว้อย่างไร แต่ถ้าให้ดีที่สุดควรทำสัญญาว่าจ้างที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด
ระหว่างทั้งสองฝ่าย และป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการจ้างงานและค่าตอบแทนกันในภายหลัง 
**  แหล่งที่มาของข้อมูล verksamt.se หน่วยงานที่ให้ความรู้สำหรับเจ้าของกิจการ 
https://www.verksamt.se/driva/anstalla/nar-du-ska-anstalla/anstallningsformer?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5fvWoHh_xtMNM5HJgQVwLayhMpL9f8-
NCaOBx5rimu0aiZkiz-Iea4aAkpkEALw_wcB 
https://www.thaiwise.se/moving-to-sweden/work-in-sweden/facts-work-in-sweden/ 

จ้างแบบไหนดี มีสิทธิ์อะไรได้บ้ าง 
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หน่วยงานนี้ตั้งอยู่ทุกเทศบาลและมีบทบาทสำคัญต่อผู้ที่ทำธุรกิจ 
นวดไทย เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานส่ิงแวดล้อมมีหน้าท่ีตามกฎหมาย
ในการสุ่มตรวจร้านนวดว่าได้ออกแบบร้าน การตกแต่งข้างในร้าน 
ระบบการทำความสะอาดร้านน้ัน ได้มาตรฐานท่ีรัฐกำหนดไว้หรือไม่ 
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจน้ัน จะไม่มีการเตือนเจ้าของร้านล่วงหน้า 
เพราะอยากเห็นสภาพจริงๆ ของร้าน นอกจากการสุ่มตรวจแล้วน้ัน
เจ้าหน้าท่ีจำเป็นต้องลงตรวจร้านทันทีหากมีผู้แจ้งเข้ามาว่าร้านของ
 ท่านไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกำหนด เหตุผลท่ีหน่วยงานน้ีลงพ้ืนท่ีตรวจ
 คือ เพ่ือความปลอดภัยของสุขภาพของลูกค้าของท่านเป็นหลัก

สิ่งที่คุณต้องรู้คือเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมมา
เยี่ยมร้านของคุณ โปรดทราบว่าทุกนาทีที่เจ้าหน้าใช้เวลาตรวจ
ตรารา้นของคณุนัน้ รา้นคณุจะตอ้งจา่ยคา่เสยีเวลาของเจา้หนา้ที ่
หากตรวจแลว้ไมพ่บวา่มปีญัหาใดๆ คา่ใชจ้า่ยทีค่ณุตอ้งจา่ยกเ็ปน็
จำนวนไมม่าก แตห่ากตรวจพบปญัหา ทางเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกลบั
ไปเขียนรายงาน และส่งให้เจ้าของร้านพิจารณาแก้ไขปัญหานั้น 
และเจา้หนา้ทีก่จ็ะกลบัมาตดิตามดผูลลพัธ ์ วา่คณุไดป้รบัปรงุรา้น
ของคุณตามคำแนะนำหรือไม ่ ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ
เพราะคณุจะตอ้งจา่ยคา่เสยีเวลาของเจา้หนา้ที ่ ซึง่เปน็จำนวนไม่

นอ้ยเลย ตามคำบอกเลา่ของเจา้หนา้ทีท่ีล่งพืน้ทีเ่ทศบาลมลัเมอคา่ใชจ้า่ยจะอยูป่ระมาณ 3,000 โครน 

ลองคดิดนูะคะ นอกจากคณุตอ้งจา่ย 3,000 โครนแลว้ คณุยงัจะตอ้งจา่ยเงนิอกีมากมายเพือ่แกไ้ขปญัหาทีท่างเจา้หนา้ที่
แจง้มา จากคำบอกเลา่ของเจา้หนา้ทีจ่ากเทศบาลมลัเมอ ปญัหาทีพ่บบอ่ย คอื เจา้ของธรุกจิเลอืกสถานทีโ่ดยไมป่รกึษา
หนว่ยงานสิง่แวดลอ้มกอ่นทีจ่ะตดัสนิใจเชา่หรอืเซง้รา้น รา้นบางรา้นไมเ่หมาะสมกบัการทำธรุกจินวด เนือ่งจากมรีะบบ
ถ่ายเทอากาศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการที่จะต้องมาเปลี่ยนระบบระบายอากาศในร้านนั้นเป็นเรื่องใหญ ่ บางคนต้องจ่ายเป็น
แสนโครน และบางรา้นตอ้งปดิตวัไปเพราะแกไ้ขไมไ่ด ้ หรอืไมม่เีงนิทนุทีจ่ะแกไ้ข เพือ่เลีย่งปญัหาลกัษณะนี ้ เจา้หนา้ทีส่ิง่
แวดลอ้มฝากบอกมาวา่ ทา่นสามารถตดิตอ่หนว่ยงานสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูใ่นเทศบาลของทา่นเพือ่ขอคำแนะนำกอ่นการตดัสนิ
ใจเลอืกสถานที่ๆ  ทา่นจะเปดิกจิการนวด การขอคำปรกึษาไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ในฉบบัหนา้ เราจะนำลสิตร์ายการทีท่างหนว่ยงานสิง่แวดลอ้มจากเทศบาลเมอืงมลัเมอใชเ้ปน็เกณฑใ์นการตรวจรา้นนวด
มาใหด้กูนั เกณฑก์ารตรวจนีก้ไ็มต่า่งกบัในเทศบาลอืน่ๆ รอพบกนัฉบบัหนา้นะคะ 
**แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมัลเมอ 
https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Var-organisation/Forvaltningar/Miljoforvaltningen.html 

การลงพื้นที่ตรวจร้านนวด ของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม(Miljoforvaltningen)  

อ  ย่  า  ม  อ ง  ข้  า  ม  
ค ว ามส ำคัญ  ขอ ง
หน่วยงานสิงแวดล้อม 
(Miljoforvaltningen) 
เด็ดขาด !   

เจา้หนา้ที ่Miljöförvaltningen เทศบาลมลัเมอ ลงตรวจรา้นนวด 
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มา มา มา มาเวา้กนันำ ทมีงานไทยไวส์ 
ได้มีโอกาสพูดคุยกันกับเจา้ของธรุกจิ
รา้นนวดไทยในสวเีดน 4 ทา่น จาก 3 เมอืง 
แตล่ะคนประสบความสำเรจ็ อยา่งนา่ดใีจ 
เลยเอามาบอกตอ่เดอ้คะ่เดอ้ 

จากเมอืงไทยบา้นเฮาหลายคนขา้มนำ้ 
ขา้มทะเลมาประเทศสวเีดนดว้ยเหตผุล 
ทีแ่ตกตา่งกนัไป “คณุปยิวด”ี เจา้ของ
รา้น “Ruan Anantra Thaimassage” 
ที่เมอืง Helsingborg เลา่วา่ “เรือ่งราว
ชวีติของพี่บ่ได้สวยหรูคือที่คิดไว้และ
ชีวิตของคนเฮามันบ่แน่บ่นอนอีหลี”  
พี่ได้พบรักและย้ายตามแฟนมาอยู่ที่นี ่
แล้วเพราะอะไรถึงได้มาทำธุรกิจนวด
ไทยล่ะ “อันนี้คือสิเป็นเรื่องบ่ได้ตั้งใจ
เลย้ยย!!!” ดว้ยอายทุีม่ากแลว้ไมอ่ยาก
เปน็ลกูจา้งของใคร ชอบเปน็นายตวัเอง
จงึคดิเริม่ทำธรุกจินี ้ จนถงึปจัจบุนักท็ำ
มาได ้ 5 ปแีลว้ และไดข้ยายธรุกจิเพิม่
ในช่วงหน้ารอ้น ทีเ่มอืง Bastad ถอืวา่   
ธรุกจินีไ้ปไดด้ ี สำหรับพี่และ “คิดว่า
คงสเิฮด็ตอ่ไป” คณุปยิวดกีลา่ว… 

“ภูมิปัญญาไทยกับธรรมะบำบัด”  
ช่วยรักษาท้ังกายและใจ…การประกอบ 
ธุรกิจท่ีทำด้วยสไตล์ท่ีตัวเองชอบ น่ีก็ถือ 
ว่าเป็นความสุขอีกอย่างเหมือนกันนะ 
หลังจากที่ได้พูดคุยกับ คุณอมรชัย 
หรือพ่ีเคน เจ้าของธุรกิจร้าน  “Amonchai 
Medical Thai massage” เมือง Göteborg 
พ่ีเคนเล่าว่าการรักษา คนไข้ให้หายป่วย 
มันคือ จรรยาบรรณหลักของวิชาชีพ  

เรื่องนวดๆ  
จั๊กหน่อยแหน

บทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจร้านนวดไทยในสวีเดน 
“ณัฏฐ์นรี  เตชะแก้ว” 

ถือว่าพ่ีเคนเป็นผู้ประกอบการคนหน่ึงท่ีรัก ในวิชาชีพ ด้วยจิตวิญญาณของตัวเอง
เน่ืองจากเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษ การเรียนรู้ซึมซับ วิชาชีพน้ีมาจากปู่ย่า 
ตายายทำให้ยืดหยัดและเช่ือม่ันได้ว่า วิชานวดแผนไทยสามารถรักษาคนป่วยให้ 
หายได้จริง อีกท้ังมีความชอบส่วนตัวในการศึกษาธรรมะจึงใช้ธรรมะบำบัดควบคู่
ไปกับวิชาชีพของตนเองไปในตัว…

หลายๆ  คนตีความคำว่า “หมอนวด” ไปหลากหลายความหมาย บางครั้ง 
ก็มองติดลบ ซ่ึงน่ันก็เกิดคำถามว่า หมอนวดหรอ? นวดแบบ แอบแฝงหรือไม่? 
…คุณจินตนา เจ้าของธุรกิจร้าน  Mata Massage&hälsa AB เมือง Malmö เล่าว่า 
“การทำธุรกิจน้ีเราไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอ่ืน จุดประสงค์หลัก คือ การช่วยเหลือ ผู้ป่วย 
ให้ดีข้ึนและใช้ชีวิตได้แบบปกติ ธุรกิจน้ีจึงเป็นความภาคภูมิใจและจะทำตลอดไป”

คณุสริพิร เจา้ของธรุกจิรา้น “Siri Thai Warrior Massage” เมอืง Helsingborg 
เป็นผู้ประกอบการอีกท่านที่สนใจในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลใหม ่ ๆ อยู่เสมอ 
พยายามขวนขวายหาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่กำลังเป็นที่นิยม แล้วนำมาให้
บรกิารเพิม่เตมิเพือ่เปน็ทางเลอืกใหม ่ๆ ใหล้กูคา้ดว้ย คณุสริพิรกลา่ววา่ “พีม่กั
อา่นหนงัสอื ลงคอรส์เรยีนหาความรูใ้นสิง่ทีย่งับฮู่ ้ เพือ่ใหฮู้จ้รงิและฝกึฝน
ให้เชี่ยวชาญ สิได้ตอบคำถามลูกค้าได้ถึงเหตุและผลที่ลูกค้ามีอาการมา 
ลกูคา้กจ็ะเชือ่ถอื ศรทัธาในตวัเฮา” และพีส่ริพิรยงักลา่วตอ่อกีวา่ “พีเ่ชือ่วา่
ถ้าลูกค้าประทับใจในการบริการของเฮา สิเป็นอีกช่องทางนึงที่ลูกค้า    
สบิอกปากตอ่ปากกนัไป” 

ประทบัใจทกุรา้นภมูใิจในงานนวดไทยอหีลจีา้ ถา้เฮาฮกัอาชพีเฮา ลกูคา้เคา้สเิหน็เอง 
ทนีีก้จ็ะตดิใจ บไ่ปไหนเลย้ยย 

มาเว้ากัน	

เรื่อง เล่ าจากชาวนวดไทย 

คุณอมรชัย เจ้าของร้าน 
“Amonchai Medical Thai massage”

คุณศิริพร เจ้าของร้าน 
“Siri Thai Warrior massage”



�

อา่นจดหมายขา่ว นวดไทย NuadThai - Thai Heritage ฉบบั
แรกไปแลว้ชอบหรอืไมช่อบ เขยีนมาคยุกนัไดน้ะคะ 

หรอื ใครอยากไดร้บัจดหมายขา่วฉบบัตอ่ๆ ไป แบบเปน็เลม่ สง่ให้
ถงึทีร่า้น กส็ง่ชือ่เจา้ของรา้น ชือ่รา้น และทีอ่ยูม่าได ้เราจะจดัสง่ให้
ค่ะ และสำคัญมากๆ สำหรับชาวร้านนวดไทยในสวีเดน ใครมี
ข้อมูลอะไรดีๆ อยากส่งมาเสนอเรา เพื่อลงในจดหมายข่าว       
เรายินดีรับพิจารณานะคะ คือเปิดรับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ 
โดยพวกเราชาวนวดไทย เพื่อชาวนวดไทยในสวีเดนค่ะ แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้านะคะ อยู่ดีมีแฮงเด้อค่ะเด้อ  
ตดิตอ่จดหมายขา่ว นวดไทย NuadThai  - Thai Heritage 
ได้ที ่ inbox ของ “ไทยไวส ์ (ThaiWISE) โครงการส่งเสริม
ศกัยภาพสตรไีทยในสวเีดน” หรอืตดิตอ่ทางอืน่ๆ ตามทีอ่ยูข่า้งลา่ง  

• นอนคว่ำ  vänd dig om pa magen
• นอนหงาย  vänd dig om pa ryggen 
• นอนตะแคงซ้าย  Ligg pa vänster sida 
• นอนตะแคงขวา  Ligg pa höger sida
• เหยียดขา  sträck ut benen  
• งอขา  böj benen  

ภาษาสวีดิชเพื่อร้ านนวด 

คำนี้พูดยัง ไงนะ 

มาคุยกัน – ตุ้มโฮมหมู่ เฮา 




ติดต่อThaiWISEได้หลายช่องทางดังนี้	
LineID:ThaiWISE	
Tel. :0793032743เฉพาะวันอังคารและวันพุธเวลา10:00–16:00น.
Email :contact@thaiwise.se
www.facebook.com/ThaiWISEmalmo/
www.thaiwise.se


